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      ملخص:

في سياق جرائم الحرب والجررائم درا اسانراايل اليري برا الرا اليحرالو النرق     حر  
الطف لل في اليمن أوققت غاراين ج بيين شنلا طيران اليحرالو النرق    الحر ري  أرف أطفرا  

النرا ل   نرامحافظل حجل  -مابربل منياأ - منطقل الخافي ال  بانبأقا ن احت ظل شجرة  أحا 
 طفأرين( 2( أطفرا  وجرر)  3م، ما أ ى إلرف مقيرل  2019بنابر  4النات الم اف  ب م  من مناء 3الر

 آخربن.
 

         الواقعة:      فاصيل  ت

م شرنت طرائرة حر يرل أو أ لرر لأيحرالو 2019بنابر  4ب م النات الم اف   من مناء 3 نا النا ل الر
افصرررل النرررق    غررراراين جررر بيين، 

زمنيل قصيرة اقار  خمر   ينلما فيرة 
 ، اسيلافت مجم  ل من األطفا  قائ 
 اا ا بأقا ن احت إحاى األشجار  الذبن

 -مابربرررل منرررياأ - منطقرررل الخرررافي
( 3محافظل حجل، مرا أسرفر  رن مقيرل  
 15أطفا  هم:  أي محما  أي شريي   

 13أر  مرن القمرر  اماً، وشقيقه رائا  أري  أري أ ر  جقرران با 11 اماً، ااصر  أي  أي أ   جقران 
 امراً وطرارق محمرا  أري  14: سطان محمرا  أري شريي   شقيقين هما طفأين( 2 اماً،  ما جر)  

إلف المنيشفف الجمل ر   مابنل حجل، اناب الغارات فري إر راب  لما اماً، ام إسقاف 13شيي   
 س ان المنطقل الربفيل أغأالم من األطفا  والنناء.

 
 

الذين سقطوا في واقعة الضحايا األطفال ض صورة توضح بع

 القصف

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/
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                 إفادات شهود عيان

عامًا، شاهد عيان وأحد سكان المنطقة الذين استجابوا  47عبداهلل ناصر حسين، يبلغ من العمر 
 إلى المشفى قابلناه وقال لنا: الطفلين الجريحين وإسعافهماإلنقاذ 

أطرائرات الحر يرل ل اًسمقت احأيقم 2019بنابر  4 قا ظليرة ب م النات الم اف   2:30 نا النا ل 
 صرراً شرنت الطرائرات الحر يرل لأيحرالو  3النرا ل  و نرانصرو سرا ل يمر لاسفي أج اء المنطقل 

ثم أ قالا  اقائ  الغارة  األطفا  وهم بأقا ن احت ظل شجرة النق    الغارة األولف اسيلافت
 قا مغا رة الطائرات ألجر اء المنطقرل ذهارت أارا وآخرربن إلرف الم ران واللاايل  أف ذات الم ان 
 قمرتقيأر ا وجرر) طفأرين آخرربن  أجنا هم هنا وهناك ثالثل منلمة وجااا خمنل أطفا  ماقلر

 شفف.إلف الم نقل الطفأين الجربحين  أف سياراي 

عاماً، شاهد عيان وشقيق ثالثة أطفال سقطوا  19عصام محمد علي شتيوي، يبلغ من العمر 
 قتلى وجرحى في الهجوم الجوي قابلناه وتحدث إلينا قائاًل:

 امراً،  15ن  أرف الم ران الرذ  بي اجرا فيره أخر اي اللالثرل  أري محمرا ييين الج بوققت الغارا
أشراها   نرت فري اأرا الأحظراتو شرقيقين اماً، و رفقيلم طفأين  13 اماً، وطارق  14وسأطان 
قرا اي  يرار  صرمنرافل قصريرة جرااً أصرات  صرامل واال أثناء وق  لما وأاا  أف  قراالغاراين 

ذهات سمقت صراخ أخ اي طارق وسأطان بطأا ن اجاالم فر ين،الأغارانفيذ الطائرات الحر يل 
 15الغارات  اة أميار  ما اغيالت الغارة  راءة أخري  أري محمرا  اقا قذفت  لم اوجاالم اح هما
ااصر  أي أ   جقران ورائا ملا  أ   جقران، شاهات جربمل  شقل هما:  طفأين آخربن( 2 اماً، و 
شفف  ا  وهناك قرر األطااء اقألم إلف المنيشفف الجرحف إلف مطف لل، أسقفت أخ اي  ح  ال

 الجمل ر   مابنل حجل.

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
 اإلمجايل   

 3   3 القتلى
 2   2 اجلرحى

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

المنطقل اليي ام اسيلاافلا احقيقات ميااايل لمقرفل  المر ز القاا اي اطأع  أف ال اققل وأجرى
شرجرة  ران بي اجرا احيلرا أطفرا  ماايل وأن الم ان المنريلا   ارارة  رن ن المنطقل أووجااا 
وال ا جا أ  أهاا   ن ربل في اأا المنطقل األمرر الرذ  بد را أن مرا قامرت  ره قر ات  بأقا ن

بقاقرب  أيلرا القراا ن اليحالو ه  اسيلاا  ميقما لأماايين والمنشآت الماايرل وهري جررائم 
اسرريمرار  ومجررر الرراولي، وخرقرراً لأماررا ي والقرريم اليرري أجمقررت  أيلررا المجيمقررات الميح رررة. 

في قيل واسيلاا  األطفا  والنناء والماايين ما ه  إال جربمل  شقل ا ا  النق  بل واحالفلا 
ومنمع المجيمرع الراولي الرذ  مرا أى را الا أمام مرب اليحالو النق   إلف الجرائم اليي  ما زا  

زا  صامياً إزاء هذه الجرائم اليي بناى للا جاين اساناايل واليي سيش ل فري المنريقال القربرب 
ااو المجيمع الاولي و فا ه  ن الحق ق والحربات  ل سي  ن هرذه الجررائم سر ا    قال أمام ا 

  وليل في القاوان  أف المجيمقات والاو .
 

               توصيات المركز:

  المر ررز القرراا اي لأحقرر ق والينميررل بررا   جميررع منظمررات المجيمررع المررااي والمنظمررات
الاوليل وخص صاً منظمات األمم الميحاة إلف احمل منئ لياالا األخالقيل واساناايل اجاه 

 النق    من جرائم  ح  الاشربل و اساناايل جمقا. اليحالوما برا اه طيران 
  األمن إلرف الحفراع  أرف مرا ااقرف مرن سرمقيلا وسرر ل   ما با   األمم الميحاة ومجأ

القمل  أف وقو الحرب ووقو ازبو الام اليمني والحا من ارا اب الجررائم  حر  أطفرا  
 واناء اليمن.

  وبا   إلف سر ل إرسا  لجان احقي   وليل لأيحقير  فري هرذه الجربمرل وغيرهرا واقرابم
 مرا ايلا لأق اء الاولي.
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 (.1)ملح   قم 

 أمس ء وب    ت الضح    ال قلى من اجل   ني 

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2019بنابر  5 الخافي حجل منياأ قييل 15 طفل  أي محما  أي شيي   1
 2019بنابر  5 الخافي حجل منياأ قييل 11 طفل ااصر  أي  أي أ   جقران 2
 2019بنابر  5 الخافي حجل منياأ قييل 13 طفل رائا ملا   أي أ   جقران 3

 

 (.2)ملح   قم 

 أمس ء وب    ت الضح    اارحى من اجل   ني 

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

تاريخ 

 استهدافهم

 2019بنابر  5 الخافي حجل منياأ جربح 14 طفل سأطان محما  أي شيي   1
 2019بنابر  5 الخافي حجل منياأ جربح 13 طفل طارق محما  أي شيي   2

 املدنينيصور بعض الضحايا من 
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